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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
30/2009. (IV.24.) KGY.

r e n d e l e t e
az ebek, macskák, valamint 
kedvtelésből tartott egyéb 

állatok tartásáról szóló  
27/2008. (V. 30.) KGY.  
rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az ebek, macskák, 
valamint kedvtelésből tartott 
egyéb állatok tartásáról szóló 
27/2008. (V. 30.) KGY. rende
letét (továbbiakban: rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 3. § j) és k) 
pontja helyébe az alábbi 
szövegrész lép:
„j) Csoportos ebtartás: családi 
házas ingatlanon 3 darabszá
mot, többlakásos társasházban 
lakásonként 1 darabszámot 
meghaladó számú eb tartása.
k) Csoportos macskatartás: 
családi házas ingatlanon 3 
darabszámot, többlakásos 
társasházban lakásonként 
1 darabszámot meghaladó 
számú macska tartása.”
2. § A rendelet 9. §a hatályát 
veszti.
3. § A rendelet 16. § (1) bekez
désében a „bejelentési kötele
zettséggel ” szövegrész hatá
lyát veszti.
4. § A rendelet 21. §a helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:
„21. § Csoportos ebtartáshoz 
– családi házas ingatlanos 3 
darabszámot, többlakásos tár
sasházban lakásonként egy 
darabszámot meghaladó eb 
tartása – a polgármester külön 
engedélye szükséges, ennek 
hiányában a polgármester a 
3 darabszámot meghaladó 
számú ebek tartását megtilt
ja.”
5. § A rendelet 26. §a helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:
„26. § Csoportos macskatar

táshoz – családi házas ingatla
nos 3 darabszámot, többlaká
sos társasházban lakásonként 
egy darabszámot meghaladó 
macska tartása – a polgármes
ter külön engedélye szükséges, 
ennek hiányában a polgármes
ter a 3 darabszámot megha
ladó számú macskák tartását 
megtiltja.”
6. § A rendelet 29. § b) pontja 
hatályát veszti.
7. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
április 23-ai ülésén.

31/2009. (IV.24.) KGY.
r e n d e l e t e

az Érd Város Önkormányzata 
által adományozható díjak-
ról és kitüntetésekről szóló 

16/1999. (VII. 19.) ÖK.  
rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az Érd Város 
Önkormányzata által adomá
nyozható díjakról és kitünte
tésekről szóló 16/1999.(VII. 
19.) ÖK. rendeletét (a további
akban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A Rendelet 13/A §ában 
az azt megelőző címben, 
továbbá a 16/A §ában az 
„Emlékplakett” megnevezés 
„Emlékérem” megnevezésre 
változik.
2. § A Rendelet 14. § (4) bekez
dése az alábbiak szerint módo
sul:
„(4) Az Érd Város Díszpolgára, 
az Érd Városáért Kitüntetés, az 
Érd Város Életmű Díja, vala
mint az Érdi Tudományos Díj 

kitüntető címet a polgármester 
adja át a Magyar Köztársaság 
nemzeti ünnepe, március 15e 
alkalmával rendezett városi 
ünnepségen.”
3. § A Rendelet 23/A. §a az 
következők szerint módosul: 
„23/A. § (1) Az Érd Kiváló 
Diákja Emlékérmen az Érd 
Kiváló Diákja felirat és a Tudás 
Fája, valamint a halhatatlan
ság Fája művészi ábrázolásban 
látható. Az emlékérmet a pol
gármester által felkért képző
művész készíti.
(2) A díjazottak az emléké
rem mellé az adományozást 
igazoló oklevelet kapnak. 
Amennyiben a kitüntetésben 
közösség részesül, a közösség 
minden tagja emlékérmet és 
névre szóló oklevelet kap. Az 
általános iskolában és közép
iskolában is Érden tanuló diák 
egy alkalommal kaphat díjat 
alapfokú, majd egy alkalom
mal középfokú tanulmányai 
során. A felkészítő pedagógu
sok névre szóló emléklapot 
kapnak.”
4. § (1) A Rendelet 27. § (1) 
bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
„27. § (1) A díjazottakról, 
kitüntetettekről nyilvántartást 
kell vezetni. A nyilvántartás 
adatainak hitelességéért, nap
rakészségéért a jegyző a fele
lős.
A nyilvántartás tartalmazza:
–  kitüntetés sorszámát,
–  a kitüntetett személy, közös

ség, stb. nevét,
–  az adományozás időpontját 

(évét),
–  az adományozás rövid 

indoklását.”
(2) A 27. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendel
kezés lép:
„(3) A díjazás, kitüntetés 

tényéről Érd Város Krónikájába 
bejegyzés készül, ezt a díj 
átadásakor a polgármester és a 
díjazott írja alá.”
(3) A 27. § (3) bekezdése az 
alábbiak szerint egészül ki:
„(3) A díjazottak névsorát az 
adományozást követően az 
önkormányzat lapjában és 
a város hivatalos honlapján 
közzé kell tenni.”
5. § A Rendelet 28. § (2) bekez
dése – a további bekezdések 
számozásának értelemszerű 
változása mellett – hatályát 
veszti.
6. § A rendelet szövegében 
a „Képviselőtestület” kifeje
zések helyébe a „Közgyűlés” 
kifejezés lép.
7. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
április 23-ai ülésén.

32/2009. (IV.24.) KGY.
r e n d e l e t e

Érd Város névhasználatáról 
szóló 4/1994.(II. 25.) rende-

let módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése Érd 
Város névhasználatáról szóló 
4/1994.(II. 25.) számú rende
letét az alábbiak szerint módo
sítja:
1. § A rendelet preambulumá
nak második mondata az aláb
biak szerint módosul:
„Ezért a Képviselőtestület 
a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdése, valamint 
a cégnyilvánosságról, a bíró
sági cégeljárásról és a végel

számolásról szóló 2006. évi 
V. törvény 4. § (5) bekezdése 
alapján, figyelemmel a köz
igazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabá
lyairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezéseire az 
alábbi rendeletet alkotja:”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekez
désében az „illetékmentesen” 
szövegrész helyébe a „díjmen
tesen” szövegrész lép.
3. § A Rendelet 4. § (1) bekez
dése helyébe az alábbi rendel
kezés lép: 
„4. § (1) Az engedély kiadásá
val és visszavonásával kapcso
latos hatásköröket a polgár
mester gyakorolja.”
4. § A rendelet 5. § (2) bekez
dése hatályát veszti.
5. § A rendelet 7. § (2)(3) 
bekezdése hatályát veszti.
6. § A rendelet az alábbi új 8.§
sal egészül ki, a soron követ
kező számozás értelemszerű 
változása mellett.
„8. § E rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”
7. § A rendeletben található 
„Képviselőtestület” szövegré
szek helyébe a „Közgyűlés” 
szövegrész lép.
8. § A rendelet szövegében az 
„Érd Város Önkormányzata” 
szövegrészek helyébe az 
„Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata” szövegrész 
lép.
9. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
április 23-ai ülésén.

33/2009. (IV. 24.) KGY
r e n d e l e t e

az Érd Megyei Jogú Város 
Tanulmányi Ösztöndíj  

pályázatáról szóló 
13/2004. (IV. 28.) ÖK. rende-

let módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése az „Érd 
Megyei Jogú Város Tanulmányi 
Ösztöndíj” pályázatáról szóló 
13/2004. (IV. 28.) ÖK. rendele
tét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 5. §a az alábbi 
új bekezdésekkel egészül ki:
„(2) A pályázatokat egy pél
dányban, zárt borítékban kell 
benyújtani a pályázati felhívás
ban megjelölt helyre.
(3) A pályázatot benyújtani 
személyesen vagy postai úton 
lehet, a postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét 
kell érteni.
(4) A benyújtási határnapot 
követően beérkezett/postára 
adott pályázatokat érvénytelen
nek kell tekinteni.
(5) A Rendeletben előírt köte
lező mellékletek hiánya, illetve 
a hiányosan kitöltött adatlap 
esetén a pályázat érvénytelen, 
utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.
(6) A tanév második félévére az 
ösztöndíj további folyósításához 
a benyújtási határnapot követő
en beérkezett/postára adott iga
zolásokat érvénytelennek kell 
tekinteni. Utólagos hiánypótlás
ra nincs lehetőség.”
2. § A Rendelet 6. §a az alábbi 
(1) bekezdéssel egészül ki, a 
jelenlegi szöveg számozása (2) 
bekezdésre módosul:
„6. § (1) A beérkezett pályáza
tokat az arra kijelölt személyek 
bontják fel, és állapítják meg, 


